
Vildapel
Lat: Malus sylvestris, Finl: Metsäomenapuu, Eng: Crab apple

Väsby Botaniska Trädpark är ett unikt kvarter natur som bevaras och vårdas av kommunen och dess innevånare för att ge 
möjlighet för människor att njuta av trädens och skogens läkande kraft, en sinnenas stig. Alla Sveriges vanligaste lövträd 
förekommer i skogen och den är därmed också ett klassrum för alla som vill lära sig mer om träden. Välkommen!

Väsby Botanical Tree Park is a unique section of nature, preserved and cared for by the municipality and its inhabitants to 
allow you to enjoy the healing power of trees and forests. All Sweden’s most common leafy trees are found in the forest and 
the park is therefore also a classroom for anyone who wants to learn more about the trees. Welcome!

Vildapel, som också kallas surapel, är ett lövfällande 
träd som blir 3-8 m högt. Barken på unga träd är slät 
men blir senare grov, flagande och gråbrun. Kvistarna 
är grova och har ibland taggar. Bladen har långa 
bladskaft, de är runda eller elliptiska med kal 
undersida. Frukten är relativt liten och grön-
aktig som mogen, ibland röd på den solbe-
lysta sidan. Vildapel blommar i maj till juni i 
Sverige.

Vildapeln har vackra rosavita blommor 
som blommar på våren. Frukten som 
kommer efter att blommorna befruktats 
är mycket surare än de odlade äppel-
sorterna. Förutom frukten kan det 
vara svårt att skilja den vilda apeln 
från odlade äppelsorter. En skillnad 
är att dess blad är kala och har långa 
skaft, medan de odlade äppelträdens 
blad är ludna och kortskaftade. 

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

Crabapple, also known as sour 
apple, is a leafy tree that grows 3-8 m 
high. The bark of young trees is smooth but  later 
becomes coarse, flaky and greyish brown. The twigs are 

rough and sometimes have thorns. The leaves 
have long stems, they are round or elliptical 
and bare underneath. The fruit is relatively 
small and greenish when it ripens, sometimes 

red on the sunny side. Crab apple blossoms 
from May to June in Sweden.

The crab apple has beautiful white pink 
flowers that bloom in spring. The fruit 

that comes after the flowers are fertilized is 
much more acidic than the cultivated apple 
varieties. In addition it can be difficult to dis-

tinguish the crab apple tree from cultivated kinds 
of apple trees. One difference is that its leaves are bare and 

have long shanks, while the cultivated apple trees are 
lean and short-cut.


